
Informatyka w języku polskim – studia II stopnia  

4-semestralne 

Podstawą przyjęcia kandydata na 4-semestralne studia na kierunku informatyka w języku polskim jest 

zajęcie na liście rankingowej, uwzględniającej wskaźnik rekrutacyjny stanowiący wynik 

przeprowadzonego testu sprawdzającego efekty kształcenia na poziomie szóstym PRK ocenianego  

w skali od 0 do 100 pkt, podzielony przez 20, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc określonej  

w uchwale Senatu PK dla studiów na kierunku informatyka oraz złożenie dokumentów. 



 

 

Zagadnienia do testu sprawdzającego efekty kształcenia dla kandydatów ubiegających się o 

przyjęcie na 4-semestralne studia II stopnia na kierunku Informatyka prowadzone na Wydziale 

Informatyki i Telekomunikacji, 2019/20:  

1. Cechy algorytmu i sposoby jego reprezentacji. 

2. Klasyfikacja architektur komputerowych. 

3. Typy i hierarchia pamięci w systemie komputerowym. 

4. Sposoby reprezentacji  liczb w systemie komputerowym. 

5. Procedury i funkcje - sposoby wywołania i przekazywania parametrów. 

6. Abstrakcyjne typy danych 

7. Złożoność obliczeniowa 

8. Algorytmy sortowania 

9. Metody konstruowania algorytmów 

10. Metody przeglądania drzew binarnych i grafów 

11. Podstawowe paradygmaty programowania 

12. Typy proste i złożone, zmienne w językach programowania 

13. Elementy programowania proceduralnego 

14. Elementy programowania obiektowego 

15. Obsługa wyjątków 

16. Bramki logiczne, projektowanie układów logicznych kombinacyjnych i sekwencyjnych 

17. Przerzutniki RS, D, JK, multipleksery, demultipleksery 

18. Budowa dwójki liczącej, układy czasowo-licznikowe 

19. Budowa mikroprocesora, mikrokontrolera, jednostki arytmetyczno-logicznej, budowa komputera 

20. Superkomputery, architektury, moc obliczeniowa tendencje rozwojowe 

21. Model Referencyjny OSI - cechy, funkcje poszczególnych warstw 

22. Protokół TCP/IP 

23. Adresowanie urządzeń sieciowych (protokół IPv4), klasy adresów, podział na sieci 

24. Sieci bezprzewodowe - wady, zalety, metoda CSMA/CA. 

25. Organizacja pamięci pomocniczej - metody przydziału miejsca na dysku 

26. Najczęściej stosowane systemy plików. 

27. Zarządzanie pamięcią operacyjną. Stronicowanie oraz segmentacja pamięci. 

28. Problemy związane z planowaniem w systemie komputerowym. 

29. Pojęcie procesu, wątku, zagadnienia synchronizacji i komunikacji. Zarządzanie procesami w systemach 

operacyjnych 

30. Zakleszczenie procesów w systemach operacyjnych 

31. Podsystem we/wy w systemach operacyjnych 

32. Modelowanie związków encji oraz zasady transformacji modelu związków encji do modelu 

relacyjnego. 

33. Proces normalizacji baz danych. 

34. Koncepcja transakcyjności w relacyjnych bazach danych. 

35. Model relacyjny w trzech aspektach (struktura danych, wykonywane operacje, więzy integralnościowe 

między danymi). 

36. Język SQL - zapytania i ich optymalizacja. 

37. Cechy grafiki rastrowej, struktura zapisu obrazu rastrowego. 

38. Cechy grafiki wektorowej, definicje obiektów. 

39. Głębokość bitowa obrazu, zapis kolorów w związku z głębokością bitową. 

40. Modele koloru funkcjonujące w grafice cyfrowej. 

41. Pojęcie histogramu obrazu.  



 

 

42. Podstawy obliczeń zmiennoprzecinkowych, reprezentacja zmiennoprzecinkowa liczb rzeczywistych, 
standard IEEE 754, przybliżony charakter obliczeń numerycznych, rodzaje błędów. 

43. Elementarne metody rozwiązywania nieliniowych równań algebraicznych 
44. Elementarne metody numerycznego rozwiązywania układów liniowych równań algebraicznych  
45. Podstawowe metody interpolacji i aproksymacji funkcji 
46. Numeryczne obliczanie całek oznaczonych za pomocą kwadratur interpolacyjnych 
47. Prosty algorytm genetyczny: podstawowe  operacje genetyczne, metody kodowania siatką binarną, 

selekcja proporcjonalna – metoda ruletki 

48. Sieć neuronowa jednokierunkowa – metody uczenia, reguła Delta i metoda Backpropagation 

(wstecznej propagacji błędów) 

49. Systemy ekspertowe – czym są, dla rozwiązywania jakich problemów są stosowane? 

50. Wnioskowanie w przód i w tył 

51. Pojęcie zbioru rozmytego 

52. Modele cyklu życia oprogramowania 

53. Rola wymagań i sposoby ich specyfikacji oraz dokumentacji 

54. Diagramy UML 

55. Metody testowania oprogramowania 


